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 ชมความงามของทุ่ง “ดอกพ้ิงค์มอส” สีชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 

 สัมผัสความสมบูรณข์องธรรมชาติท่ี “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 นําท่านด่ืม “น้ําศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 

 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง” 

 ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย 
 

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ําเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด 
 

 

 

 
 

 

สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

45,900.- 
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กําหนดวันเดินทาง 

 17 - 22 พฤษภาคม 59 (6วัน3คืน) ***วันวิสาขบูชา*** 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

วันท่ีหน่ึง           กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งน้อย 45 นาที *** 

22.35  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 640  
 

วันท่ีสอง  วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกยีวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว 

06.15 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ําไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย  ... 
เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้  ... 

หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือก

ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอัธยาศัย ... และนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิ

ดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว 

ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย

แบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

       
              Pinkmoss                     Asakusa Temple                        Hakone                        Kiyomitsu Temple 
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หลังอาหารเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงช้ันนําของชาวญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น 

“แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางท่ีสองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับ

หนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-

3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ท่ีพัก : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีสาม  วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นแล้วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์

ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงาม

ของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลังอาหารนําท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ “ศาลเจ้าฮาโกเน่” ศาลเจ้าที่โด่งดังในภูมิภาคคันโต 

ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ ... อิสระให้ท่านขอพรกับ “เทพเจ้า” ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของคนในพื้นที่และเขต

ใกล้เคียง ... พร้อมหามุมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ซึ่งไม่พลาดที่จะบันทึกภาพคู่กับ “เสาโทริอิ” สีแดงตั้งอยู่ริมฝั่ง

ทะเลสาบอาชิซึ่งเป็นภาพวิวที่สวยงามโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้าท์

เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม  Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ

เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 

Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome 

Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ 

อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 

ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) 

น้ําแร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ําเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย  “แบบไม่

อั้น!!!” 
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ท่ีพัก : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
 

วันท่ีส่ี  ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปป้ิงซาคาเอะ – นาโกยา่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่น

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีท่ี 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่รู้จักกันในนาม “พ้ิงค์มอส” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและ

หน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ... คําว่า 

“ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... นําท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณ

รอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตาม

อายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ... จากนั้นนําท่านเดินทางต่อ

โดยรถโค้ชไปยัง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ... 

ระหว่างทางนําท่านแวะชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพันธ์ุปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ... 

เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม) 

... แล้วนําท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุม

โลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือก

อย่างมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน  คือที่ตึกทีวี

ของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้

ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านซาคาเอะ *** 

ท่ีพัก : Nagoya Sakae Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

ทัวร์ญี่ปุ่น TAS_RE SUMMER HONSHU PINKMOSS 6D3N TG 

www.hijapantour.com 

 

วันท่ีห้า  เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาททอง – โอซาก้า – ช้อปป้ิงย่านซินไซบาชิ – คันไซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

ช่วงเช้า นําท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนําท่าน

เดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นําท่านกราบขอพรพระเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ําศักดิ์สิทธ์ิที่ “นํ้า 3 สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลใน

ด้าน “ความรํ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี”... อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตาม

อัธยาศัย ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานํ้าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ําชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้า

พื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย  

ช่วงบ่าย นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ือง

ดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคําเปลว 

พร้อมดื่มด่ํากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ... จากนั้นนําท่าน

เดินทางโดยรถโค้ชต่อยังเมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า 

“เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ 

“ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  ... พบกับร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย  และตื่นตากับแฟช่ันอัน

ทันสมัย ...  เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง  “ไดมารู” อาทิ ร้าน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า 

เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... หรือเชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอ

ซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน ... นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาช ิ

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ *** 

                 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”  

 

วันท่ีหก  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ    

00.30  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเท่ียวบิน TG 673 

04.20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
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อัตราค่าบรกิาร  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 45,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 34,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

  

***กรุณาอา่นเงื่อนไขด้านลา่งก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*** 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือสํารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันท่ี 1 ก.ค. 56) 
 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

 

 

 
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและ

ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซา่และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทํา

การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดใหส้มาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
 

7. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จําเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง... 


